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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË 

KUFIZUAR”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit te subjektit 
(NUIS) M11615035I

2. Data e Regjistrimit 15/04/2021
3. Emri i Subjektit NEC
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 13/04/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 13/04/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Dritan Hoxha, Pool Tower, 
Njesia Bashkiake nr.11, Godina 9-kateshe 
100,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 3,00
9. Objekti i aktivitetit Te kryeje aktivitete te blerjes, shitjes, zhvillimit, tregtise 

dhe/ose sherbime te menaxhimit dhe administrimit te bareve, 
restoranteve, palester etj; Te ofroje konsulence dhe sherbime 
te tjera per cdo lloj operacionesh menaxhimi apo 
keshillimi;Import- Eksport, te shese me shumice/pakice 
dhe/apo te magazinoje mallra dhe produkte te cdo lloji, ne 
perputhje me legjislacionin ne fuqi. Te bleje apo te marre 
pjese ne sipermarrje me objekt aktiviteti te njejte apo te 
ngjashem, si dhe t'i administroje ato; te marre pjese ne 
shoqeri/organizime apo organe te tjera dhe te marre persiper 
funksione ne keto shoqeri/organizime.Gjithashtu, ne 
perputhje me legjislacionin shqiptar shoqeria mund te kryeje 
cdo aktivitet tjeter biznesi te parashikuar nga dispozitat 
ligjore 
Erion Isufi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 13/04/2021                Deri: 13/04/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët CarloSarugeri
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12.1 Vlera e kapitalit                Para: 33,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Ortakët NataleMotta

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 33,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 33,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët ErionIsufi

14.1 Vlera e kapitalit                Para: 34,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 34,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

16. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht
E-Mail: ledia_bakshevani@yahoo.com  
Telefon: 0692030839  

17. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-687533-04-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 09/11/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=76F224D7-E8D1-42F5-8F4A-040B2D2954B3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D1F06D15-3900-44FF-ABC9-34E63B4427DD
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=63C04733-6C86-4CD1-82C0-430E6803B1BD
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(i nëpunësit të sportelit)


